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Mensagens-chave

Como diferentes modelos de contrato podem influenciar 
as dimensões de performance, produtividade e  
qualidade do trabalho de profissionais de saúde?

Por que essa pergunta é relevante?

→ A produtividade e a performance de profissionais de saúde, bem como a qua-
lidade da assistência prestada, são indicadores relevantes para os sistemas de
saúde, todavia pouco se sabe sobre estratégias para apoiar melhoras nesses
aspectos, desde o momento dos contratos.

→ Diferentes modelos de contratos podem trazer graus distintos de segurança e de 
satisfação para os profissionais de saúde, sendo necessário compreender quais
os impactos esperados desses contratos na atuação profissional, de modo a não
afetar negativamente o ambiente organizacional e a qualidade do trabalho.

Quais informações encontramos?

→ Foram encontradas 29 revisões sistemáticas descrevendo fatores relacionados
os diferentes modelos de contrato e seus efeitos na produtividade, perfor-
mance e qualidade da assistência de profissionais de saúde. A maior parte das
revisões focava no modelo de pagamento por performance e 07 focavam no
contexto da atenção primária.

→ Há grandes incertezas sobre os efeitos de programas de pagamento por
performance no desempenho, produtividade e qualidade da assistência
de profissionais de saúde, em especial no contexto hospitalar. Isso se expli-
ca pela grande variedade de desenhos dos programas, pelos poucos estudos
de avaliação do impacto dessa estratégia e pela baixa qualidade metodológica
da maioria das pesquisas publicadas.

→ Outros modelos de contrato e pagamento para profissionais de saúde
também não possuem respaldo nas evidências científicas.

→ A eventual implementação de programas de pagamento por performance
deve levar em conta aspectos organizacionais e de recursos humanos, mate-
riais e logísticos, a conscientização e o treinamento de lideranças, as possíveis
resistências que os profissionais de saúde apresentem e a garantia da equidade.
Também se recomenda focar em áreas onde a produtividade ou a qualidade da
assistência são baixíssimas, podendo, assim, observar os melhores resultados.

→ Qualquer modelo de contrato adotado junto a profissionais de saúde deve ser
objeto de rigorosas avaliações, para que se possa entender melhor seu funcio-
namento e seu impacto.
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Metodologia de busca

Para responder à pergunta, foi realizado um levantamento de revisões sistemáticas que 
descrevessem problemas relacionados à Produtividade e à Performance de profissionais 
de saúde e apresentassem intervenções efetivas e posteriormente selecionados estudos 
focados em modelos de contrato e incentivos. Foram consultadas as bases especializadas: 
Health Systems Evidence, PDQ-Evidence e International Initiave for Impact Evaluation (3ie).

→ Health Systems Evidence > Foi aplicada a estratégia performance OR productivity
e os filtros: “Systems arrangements: Delivery arrangements > By whom care
is provided, System – Performance management”, “Type: Systematic reviews
of effects” e “Date range: 2010-2020”, com resultado de 103 referências. Após
leitura de títulos e resumos foram incluídos 6 estudos.

→ PDQ-Evidence > Foi aplicada a estratégia performance OR productivity e os filtros
“Ano: últimos 10 anos” e “Tipo de estudo: Revisões sistemáticas”, com resultado
de 287 referências. Após exclusão de duplicatas e leitura de títulos e resumos
foram incluídos 19 estudos.

→ 3ie > Foi aplicada a estratégia performance OR productivity e os filtros “Ano:
2010-2020” e “Tipo de estudo: Revisões sistemáticas” com resultado de 31 re-
ferências. Após exclusão de duplicatas e leitura de títulos e resumos foram
incluídos 3 estudos.

→ Além disso, foi realizada busca manual de publicações sobre o tema, identifi-
cando 01 publicação.

Dessa forma, no total foram incluídas 29 referências para a elaboração desta resposta 
rápida. É importante notar, no entanto, que as revisões sistemáticas incluídas sobre efeti-
vidade das intervenções, apresentam diferentes níveis de rigor técnico e confiabilidade 
nas recomendações, os quais foram avaliados utilizando a ferramenta AMSTAR-I.
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Principais achados 

No que tange a intervenções para melhorar a produtividade e a performance de profis-
sionais de saúde, a Aliança Global para a Força de Trabalho em Saúde (GHWA), da Organi-
zação Mundial de Saúde, indica que existe uma série de esforços que podem ser empre-
endidos, já que a própria definição de produtividade na saúde é alvo de diversos debates.

Como palavras-chave ao glossário da produtividade e da performance desses profissio-
nais, a GHWA1 sugere:

1 https://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/WG7_Productivityandperformance.pdf

Gestão de recursos 
humanos

Incentivos

Pagamento por 
performance 

Performance 

Produtividade 

Qualidade 

Sistemas de 
reconhecimento

Intervenções que visam a utilização eficaz de recursos humanos 
em uma organização.

Recompensas (ou sanções) que os profissionais recebem nas orga-
nizações em que trabalham ou frente às intervenções específicas 
que desenvolvem.

A transferência de dinheiro - ou bens materiais - condicionada à 
realização de uma ação mensurável relacionada à saúde ou à con-
secução de uma meta de desempenho predeterminada.

O desempenho dos profissionais de saúde - inclui a qualidade de 
seu trabalho, as habilidades técnicas que eles usam, os cuidados 
que prestam e o impacto de seu trabalho nos resultados de saúde.

A produtividade dos profissionais de saúde é determinada pelo 
ambiente em que trabalham, seu nível de motivação, organização 
do trabalho, capacidade de gerenciamento, divisão do trabalho e 
outros recursos (por exemplo, equipamentos, medicamentos, sa-
las de exame e outras características do ambiente) disponíveis.

Qualidade do atendimento é a função do sistema de prestação 
de serviços de saúde para fornecer atendimento seguro, eficaz e 
centrado no paciente de maneira efetiva, oportuna e equitativa. O 
Institute of Medicine (IoM) define qualidade de atendimento como 
o “grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações
aumentam a probabilidade de resultados desejados para a saúde e
são consistentes com o conhecimento profissional atual”.

Uma abordagem ou estratégia sistemática para reconhecer, re-
compensar e motivar o desempenho dos profissionais de saúde 
para fornecer serviços de saúde de qualidade por meio de incenti-
vos financeiros e não financeiros adequados.

https://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/WG7_Productivityandperformance.pdf
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Assim, essa resposta rápida focará em um tipo de intervenção: modelos de contratos (que 
podem envolver incentivos e pagamento por performance) e seus impactos na perfor-
mance, produtividade e qualidade da assistência de profissionais de saúde.

a) Como diferentes modelos de contrato podem influenciar as dimensões de perfor-
mance, produtividade e qualidade da assistência de profissionais de saúde?

Foram identificadas como relevantes 28 revisões sistemáticas, a maior parte delas focada 
no modelo de pagamento por performance, que abarca uma gama de estratégias. Para 
cada uma dessas referências, foram extraídas as principais conclusões relacionadas à efe-
tividade e à implementação dessas estratégias.

Paying for performance to improve the delivery of health 
interventions in low- and middle-income countries2

Abrangência: diversos países (baixa e média renda)
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: alta (AMSTAR 11/11)

A atual base de evidências é muito fraca para se tirar conclusões gerais sobre os 
efeitos do pagamento por performance - são necessários estudos mais robustos e 
também mais abrangentes. O pagamento baseado no desempenho não é uma in-
tervenção uniforme, mas sim uma gama de abordagens. Seus efeitos dependem da 
interação de diversas variáveis, incluindo o desenho da intervenção (por exemplo, 
quem recebe pagamentos, a magnitude dos incentivos, as metas e como elas são 
medidas), o montante do financiamento adicional, outros componentes auxiliares 
como suporte técnico e fatores contextuais, incluindo o contexto organizacional no 
qual ela é implementada.

Pay for performance for hospitals3

Abrangência: diversos países 
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: alta (AMSTAR 10/10)

É incerto se o pagamento por performance (P4P), comparado aos pagamentos de serviços 
pré-contratados para hospitais, tem impacto nos resultados de saúde dos pacientes, na 

2 https://doi.org/10.1002/14651858.CD007899.pub2
3 https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011156.pub2/full#CD011156-abs-0001

Standard/padrão Declarações explícitas da qualidade esperada no desempenho de 
uma atividade de assistência em saúde. Pode assumir a forma de 
procedimentos, diretrizes de prática clínica, protocolos de trata-
mento, caminhos críticos, algoritmos, procedimentos operacionais 
padrão ou declarações dos resultados esperados/metas.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD007899.pub2
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011156.pub2/full#CD011156-abs-0001
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qualidade do atendimento, na equidade ou no uso de recursos, pois a confiança na evi-
dência disponível é muito baixa. Os efeitos nos resultados de saúde dos pacientes de P4P 
em hospitais foram, no máximo, pequenos, independentemente de fatores de desenho da 
intervenção e contexto/estabelecimento. Parece que pagamentos adicionais trazem ape-
nas pequenos efeitos a curto prazo, que não são sustentáveis. Em termos de modelos de 
P4P: i) os não-pagamentos (sanções) parecem ser um pouco mais eficazes do que os bônus 
e ii) os pagamentos para obtenção de qualidade (em áreas com indicadores baixíssimos) 
parecem ser um pouco mais eficazes do que os pagamentos para melhoria da qualidade 
(como incentivo para subir de indicadores médios para altos, por exemplo).

Does performance-based remuneration for individual health care 
practitioners affect patient care?: a systematic review4

Abrangência: diversos países 
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: alta (AMSTAR 9/10)
 
Os poucos estudos sobre pagamento por performance voltados a profissionais de saú-
de de forma individual não permitem tirar conclusões sobre seus efeitos no cuidado 
dos pacientes.

Does performance-based financing increase value for money in low- 
and middle- income countries? A systematic review5

Abrangência: diversos países (baixa e média renda)
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 8/10)
 
Os poucos estudos sobre pagamento por performance em países de baixa e média 
renda são frágeis em sua metodologia e não permitem conclusões sobre a custo-efe-
tividade dessa estratégia.

The Effects of Pay-for-Performance Programs on Health, Health Care 
Use, and Processes of Care: A Systematic Review6

Abrangência: diversos países (baixa e média renda)
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 8/10)
 
Programas de pagamento por performance podem estar associados a processos apri-
morados de atendimento em ambientes ambulatoriais, mas não foram demonstra-
das associações consistentemente positivas com melhores resultados de saúde em 

4 https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-157-12-201212180-00009
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4967066/pdf/13561_2016_Article_103.pdf
6 https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M16-1881

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-157-12-201212180-00009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4967066/pdf/13561_2016_Article_103.pdf
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M16-1881
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nenhum cenário. Maiores efeitos foram observados em países que ofereciam maio-
res valores para os incentivos e em contextos onde a linha de base de performance 
era baixa.

Systematic review: Effects, design choices, and context of pay-for-
performance in health care7

Abrangência: diversos países 
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 7/10)

Os efeitos do pagamento por performance (P4P) podem ser considerados encorajadores 
ou decepcionantes, respectivamente, dependendo se a missão primária do programa P4P 
é apoiar padrões mínimos de qualidade e/ou impulsionar a melhoria da qualidade. Além 
disso, os efeitos das intervenções do P4P variaram de acordo com as escolhas de desenho 
e características do contexto no qual ele foi introduzido. Futuros programas de P4P de-
vem: i) selecionar e definir metas segundo a linha de base para melhoria; ii) fazer uso 
de indicadores de processo e de resultados (intermediários) como medidas-alvo; iii) 
envolver as partes interessadas e comunicar informações sobre os programas de for-
ma completa e direta; iv) implementar um desenho uniforme de P4P entre os atores; 
v) focar tanto na melhoria da qualidade quanto no alcance, e vi) distribuir incentivos 
para o nível individual e/ou de equipe.

High performing hospitals: a qualitative systematic review of 
associated factors and practical strategies for improvement8

Abrangência: diversos países 
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 6/9)
 
Um conjunto de processos, resultados, e outros indicadores foram utilizados para identifi-
car hospitais de alto desempenho. São fatores associados ao alto desempenho: cultura or-
ganizacional positiva, apoio à alta administração, monitoramento efetivo do desempenho, 
construção e manutenção de uma força de trabalho treinada, liderança efetiva em toda 
a organização, prática orientada por especialistas e trabalho de equipe interdisciplinar. 
O reconhecimento e a compensação por um bom desempenho foram ofertados através 
de incentivos financeiros e não-financeiros e foi valorizado como parte de um bom clima 
organizacional.

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936378/
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478709/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936378/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478709/
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Economic evaluation of pay-for-performance in health care: A 
systematic review9

Abrangência: diversos países 
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 6/10)
 
As avaliações econômicas parciais sobre pagamento por performance (P4P) apresentaram 
resultados mistos e várias falhas metodológicas. As evidências sobre a eficiência do P4P 
são escassas e inconclusivas. 

What is the evidence of the impact of increasing salaries on 
improving the performance of public servants, including teachers, 
doctors/nurses, and mid-level occupations, in low and middle-
income countries: Is it time to give pay a chance?10

Abrangência: Diversos países (baixa e média renda)
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 8/9)
 
Desde o ano 2000, salários vêm sendo baseados no produto (ou pagamento por perfor-
mance), em vez do pagamento de salários fixos decentes. No entanto, há uma completa 
ausência de estudos sobre os efeitos de aumentar salários fixos de servidores públi-
cos a depender de sua performance, exigindo pesquisas rigorosas sobre o tema.

Pay for performance in the inpatient sector: A review of 34 P4P 
programs in 14 OECD countries11

Abrangência: diversos países
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: baixa (AMSTAR 3/10)
 
Os programas P4P também podem diferir quanto ao uso de retenções de pagamento, 
bônus, multas ou uma combinação de incentivos. Vários fatores moldam essa decisão, in-
cluindo restrições financeiras, a magnitude desejada do efeito de um programa, a aceitação 
do programa pelos hospitais e o entendimento cultural ou normativo de um programa P4P. 
O orçamento relacionado ao P4P varia entre 0,1% e 4% do orçamento total da instituição 
hospitalar e geralmente é focado nas metas da organização e não dos indivíduos.

A revisão de políticas de P4P em 14 países indica que seu efeito para diversos desfe-
chos (qualidade do atendimento hospitalar, tempo de espera dos pacientes, redução 
dos custos e da mortalidade, entre outros) não é claro e pode ser que alguns dos 

9 https://dx.doi.org/10.1007/s10198-011-0329-8 
10 https://academic.oup.com/heapol/article/30/9/1207/663817
11 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851016302147?via%3Dihub

https://dx.doi.org/10.1007/s10198-011-0329-8
https://academic.oup.com/heapol/article/30/9/1207/663817
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851016302147?via%3Dihub
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efeitos moderadamente positivos vistos em alguns programas possam ser atribuídos 
a efeitos colaterais, como a maior publicidade dos dados e a maior conscientização 
sobre o registro de dados. Os formuladores de políticas devem decidir se os benefícios 
potenciais da introdução de um programa P4P superam os riscos potenciais (insatisfação 
dos trabalhadores ou aumento de iniquidades, por exemplo) em seu contexto nacional ou 
regional específico e devem estar cientes de que os programas P4P ainda não cumpriram 
as expectativas.

Opening The ‘Black Box’ Of Performance-Based Financing In Low- 
And Lower Middle-Income Countries: A Review Of The Literature12

Abrangência: diversos países (baixa e média renda)
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: baixa (AMSTAR 3/9)
 
Os programas de financiamento baseado em desempenho são geralmente bem-vin-
dos pelos principais atores (pacientes, profissionais de saúde e gerentes de saúde), 
mas há incertezas sobre a configuração e o funcionamento desses programas em 
diferentes contextos. São necessárias mais pesquisas sobre os mecanismos exatos 
pelos quais operam não apenas incentivos, mas também componentes auxiliares.

Characterization and effectiveness of pay-for-performance in 
ophthalmology: a systematic review13

Abrangência: diversos países
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: baixa (AMSTAR 3/10)
 
Não é possível ter conclusões sobre os efeitos de programas de pagamento por perfor-
mance na atenção oftalmológica, devido ao baixo número de estudos sobre o tema e a 
grande heterogeneidade de intervenções e medidas adotadas.

Paying For Performance To Improve The Delivery And Uptake Of 
Family Planning In Low And Middle Income Countries: A Systematic 
Review14

Abrangência: diversos países (baixa e média renda)
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 5/9)
 
Não é possível ter conclusões sobre os efeitos de programas de pagamento por perfor-
mance nas estratégias de planejamento familiar em países de média e baixa renda, devido 

12 https://academic.oup.com/heapol/article/31/9/1297/2452979
13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5460462/
14 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sifp.12001

https://academic.oup.com/heapol/article/31/9/1297/2452979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5460462/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sifp.12001
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ao baixo número de estudos sobre o tema e a grande heterogeneidade de intervenções e 
medidas adotadas.

Effect of pay for performance to improve quality of maternal and 
child care in low- and middle-income countries: A systematic review15

Abrangência: diversos países (baixa e média renda)
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 7/10)
 
Há evidências de que o pagamento por performance (P4P) pode melhorar o processo 
de cuidado na rede de atenção à saúde materno-infantil. Não foram avaliados os efei-
tos do P4P no parto, nos cuidados neonatais, na assistência pós-natal e na assistência 
à criança menor de cinco anos. Há evidência fraca do efeito positivo do P4P nos desfe-
chos relacionados à saúde materna e neonatal e nas despesas diretas e do efeito nega-
tivo do P4P na qualidade estrutural, ou seja, na disponibilidade de insumos e recursos 
materiais e logísticos para o cuidado. Mais pesquisas são necessárias sobre esse tema.

Pay-for-performance in disease management: a systematic review of 
the literature16

Abrangência: diversos países 
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: baixa (AMSTAR 2/9)
 
Há uma variedade de estratégias de pagamento por performance (P4P) sendo implemen-
tadas ao redor do mundo. Alguns modelos de P4P fazem parte de um esquema maior de 
intervenções para melhorar a qualidade dos cuidados, e outros são implementados de 
maneira exclusiva. A maioria dos incentivos financeiros consiste em recompensas, é seleti-
va, e concedida com base no desempenho absoluto. Informações sobre motivação, certe-
za, tamanho, frequência e duração dos incentivos financeiros são geralmente limitadas e, 
embora a maioria dos estudos tenha mostrado efeitos positivos do P4P sobre a qualidade 
da saúde, o grau de confiança nesse achado é baixo. 

15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4831162/
16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3218039/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4831162/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3218039/
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Impact of pay for performance on inequalities in health care: 
systematic review17

Abrangência: Diversos países
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: baixa (AMSTAR 2/10)
 
Desigualdades no manejo de doenças crônicas persistiram, em grande parte, após a in-
trodução de programas de pagamento por performance de profissionais de saúde, sendo 
necessário adotar ferramentas de redução de iniquidades no desenho dos programas.

Comparative performance of private and public healthcare systems 
in low- and middle-income countries: a systematic review18

Abrangência: diversos países
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: baixa (AMSTAR 3/10)
 
Estudos comparativos sugerem que os provedores do setor privado violam mais frequen-
temente as diretrizes de prática médica e obtêm piores resultados de saúde, mas têm 
maior pontualidade e hospitalidade relatada pelos pacientes. Considerando países de 
baixa e média renda, a eficiência relatada tendeu a ser menor no setor privado do 
que no setor público, em parte devido a incentivos para testes e tratamentos desne-
cessários. Os serviços do setor público tiveram disponibilidade mais limitada de equipa-
mentos, medicamentos e profissionais de saúde treinados. Parece haver uma dinâmica 
competitiva de financiamento entre os dois setores, de tal forma que fundos públicos e 
recursos humanos são redirecionados para o desenvolvimento do setor privado, além de 
se observar reduções nos orçamentos de serviços e pessoal do setor público.

17 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1258/jhsrp.2010.009113?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_
ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=hsrb
18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3378609/

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1258/jhsrp.2010.009113?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.8
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1258/jhsrp.2010.009113?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3378609/
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Aspectos relacionados à implementação de programas de 
pagamento por performance
 
Há algumas evidências sobre esse tópico, que também é objeto da publicação Improving 
health worker productivity and performance in the context of universal health cove-
rage da GHWA19, a qual consultou especialistas para desenhar um esquema de interven-
ções voltadas à melhoria da performance de profissionais de saúde, retirando a centrali-
dade dos modelos de contrato:

19 https://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/WG7_Productivityandperformance.pdf
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https://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/WG7_Productivityandperformance.pdf
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Implementation Processes and Pay for Performance in Healthcare: A 
Systematic Review20

Abrangência: diversos países
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 6/10)
 
Há poucas evidências para que se possa tirar conclusões firmes relacionadas à implemen-
tação do pagamento por performance (P4P). Os resultados de estudos sugerem que os 
programas P4P devem passar por uma avaliação regular e devem visar áreas de baixo 
desempenho. Além disso, medidas e incentivos devem se alinhar com as prioridades 
organizacionais, e os programas devem permitir mudanças ao longo do tempo, em 
resposta aos dados e à contribuição dos profissionais de saúde.

Leaders’ experiences and perceptions implementing activity-
based funding and pay-for-performance hospital funding models: A 
systematic review21

Abrangência: diversos países
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 5/9)
 
Independentemente do tipo de reforma de financiamento hospitalar que foi implementa-
da, as lideranças em saúde descreveram um processo complexo que requer: comprometi-
mento organizacional; infraestrutura adequada; recursos humanos, financeiros e de 
tecnologia da informação; pessoas-chave que incentivam a mudança na organização 
e um compromisso pessoal com o atendimento de qualidade.

Lessons from healthcare providers’ attitudes toward pay-for-
performance: what should purchasers consider in designing and 
implementing a successful program?22

Abrangência: diversos países
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 3/9)
 
Este estudo mostrou a possibilidade de alguns provedores de saúde ainda terem um baixo 
nível de conscientização sobre o pagamento por performance (P4P) e poderem preferir 
sua participação voluntária. Além disso, eles acharam que indicadores de qualidade ade-
quados e apoio adicional para a implementação do P4P seriam necessários. A maioria dos 
profissionais de saúde também tinha sérias preocupações de que o P4P poderia induzir 
consequências não intencionais. A fim de conduzir a implementação bem sucedida do 

20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4803682/
21 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016885101500127X?via%3Dihub
22 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/22712040/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4803682/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016885101500127X?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/22712040/
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P4P, deveriam ser empreendidos esforços, tais como: i) aumentar o nível de cons-
cientização dos provedores sobre o P4P; ii) fornecer apoio técnico e educacional; iii) 
reduzir cargas excessivas de trabalho e de responsabilidades; iv) desenvolver uma 
relação de cooperação com os provedores; v) desenvolver medidas de qualidade mais 
precisas e vi) minimizar as consequências não intencionais.

Impact of contextual factors on the effect of interventions to 
improve health worker performance in sub-saharan Africa: Review of 
randomised clinical trials23

Abrangência: África subsaariana
Tipo de estudo: revisão sistemática
Qualidade da revisão sistemática: média (AMSTAR 5/9)
 
Intervenções para melhorar o desempenho dos profissionais de saúde podem ser 
muito eficazes, todavia, para implementar intervenções efetivamente, os formula-
dores de políticas precisam entender e abordar os fatores contextuais que podem 
contribuir para diferenças no efeito local.

São fatores contextuais relevantes:

Gestão

1. Liderança, gestão e facilitação locais: Disponibilidade, habilidades e motivação dos 
gerentes locais

2. Monitoramento e feedback de desempenho

3. Cultura estabelecida: As normas comportamentais institucionais que afetam a mo-
tivação para a mudança 

Pessoal

4. Disponibilidade e padrões de recursos humanos: fatores como rotatividade, núme-
ro de funcionários, especialização, combinação de habilidades, experiência, incenti-
vos, remuneração

5. Habilidades e conhecimento: treinamento prévio e recebido em serviço

6. Motivação pessoal para mudança

Ambiente local

7. Fatores do paciente e da comunidade: o papel que o paciente exerce no serviço de saú-
de e suas características, como idioma, expectativas culturais e situação econômica

8. Disponibilidade de insumos, medicamentos e recursos materiais/logísticos

9. Intervenções paralelas e concorrentes nos sistemas de saúde: políticas, iniciativas e pro-
gramas de saúde implementados por ONGs, governo e outras agências de pesquisa.

23 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4701409/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4701409/
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Modelos de contrato na atenção primária
 
 
Algumas revisões sistemáticas foram dedicadas a averiguar a efetividade de modelos de 
contrato na atenção primária:

Uma revisão sistemática [1] de baixa qualidade metodológica aponta que o uso de in-
centivos e de pagamento por performance nesse contexto gerou módica melhora no 
cuidado a pessoas com doenças crônicas, com efeitos incertos sobre os custos, os compor-
tamentos dos profissionais e a experiência dos pacientes.

Uma revisão sistemática de média qualidade metodológica [2], sobre agentes comuni-
tários de saúde, identificou que um mix de incentivos financeiros e não-financeiros (por 
exemplo, supervisão, treinamento, boa definição de papéis e responsabilidades e boa co-
municação) foi efetivo para melhorar sua performance. Para esse mesmo público, outra 
revisão sistemática [3] encontrou que a performance pode ser aprimorada através da ado-
ção de diferentes técnicas de recrutamento, treinamento, incentivos e fornecimento de 
equipamentos.

Uma revisão sistemática sobre médicos da atenção primária [4] aponta que o pagamen-
to por performance, se aliado a metas de performance bem explicitadas, pode diminuir o 
risco de mortalidade de seus pacientes com diabetes. Já outra revisão sistemática [5] apon-
tou que, embora o pagamento por performance possa melhorar o manejo de doenças por 
esses profissionais, há o risco de aumentar custos do atendimento, diminuir a satisfação 
do paciente e ampliar iniquidades.

Já uma revisão sistemática [6] de alta qualidade que avaliou o cuidado a veteranos de 
guerra na comunidade apontou que o pagamento por performance pode estar relacio-
nado com aumento de tratamentos fúteis.

Para aumento das taxas de vacinação, o pagamento por performance pode ser uma 
estratégia efetiva [7].

Fontes:  
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3438214/ 
[2] https://academic.oup.com/heapol/article/30/9/1207/663817 
[3] https://bmjopen.bmj.com/content/7/10/e014216 
[4] https://dx.doi.org/10.1007/s10198-019-01097-4 
[5] https://doi.org/10.1111/jebm.12185 
[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025676/ 
[7] http://dx.doi.org/10.1097/QMH.0000000000000219

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3438214/
https://academic.oup.com/heapol/article/30/9/1207/663817
https://bmjopen.bmj.com/content/7/10/e014216
https://dx.doi.org/10.1007/s10198-019-01097-4
https://doi.org/10.1111/jebm.12185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025676/
http://dx.doi.org/10.1097/QMH.0000000000000219
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